Raadsnota
Raadsvergadering de dato 5 oktober 2020
Onderwerp: Sport- en Accommodatiebeleid 2021
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
In het kader van een nieuwe toekomstige sport- en accommodatienota 2021 - 2035, welke in het
voorjaar van 2021 zal verschijnen, zal voor 2021 het lopende sportbeleid in stand worden gehouden
en voor de accommodaties zal zorg gedragen worden middels de meerjarenonderhoudsplanning
(MJOP). Voor de nota 2021 – 2035 zullen stakeholders en raad meegenomen worden middels diverse
sessies.
Voor 2021 willen we de uitvoeringsagenda van het Regionale Sportakkoord realiseren en voor de
sportaccommodaties geldt dat het reguliere onderhoud conform de MJOP zal plaatsvinden. Dit als
voorloper op de later te verschijnen sport- en accommodatienota voor de toekomst 2021- 2035. Er
zullen vooralsnog geen nieuwe investeringen plaatsvinden.
Voor het deel aangaande het sportbeleid zal de gerealiseerde uitvoeringsagenda van het Regionaal
Sportakkoord leidend zijn en zullen de activiteiten die daaruit voortkomen uitgevoerd worden.
Voor het onderdeel sportaccommodaties zal het onderhoud conform MJOP plaatsvinden en wordt
geïnventariseerd waar zich problematische knelpunten voordoen die in overleg met de betrokken
vereniging zullen worden besproken en daar waar mogelijk zal ondersteuning worden geboden in
het zoeken naar een oplossing.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
De Sport & Accommodatie nota 2016 – 2019 ‘Samen voor een vitale leefomgeving’ is afgelopen en
daar dient een opvolging voor te komen. Gezien de gebiedsontwikkeling, de staat van diverse
sportcomplexen, de sluiting van de Polfermolen alsmede de ontwikkeling van een toekomstvisie
2021-2035 is er voor gekozen om voor 2021 een behoudend sport & accommodatiebeleid te voeren.
3. Relatie met bestaand beleid
Vooruitlopend op de sport- en accommodatienota 2021-2035 zal 2021 een consoliderend jaar zijn
betreffende sport- en accommodatiebeleid.
Ook dit sport- en accommodatiebeleid wordt afgestemd met de stakeholders.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Voor het planjaar 2021 met betrekking tot het accommodatiebeleid zal conform de Meerjaren
Onderhoudsplaning (MJOP) gehandeld worden. Het doel is het toekomstige meerjarenbeleid in
voorjaar 2021 vast te stellen.
Aan alle 35 sportverenigingen in Valkenburg aan de Geul zijn inventariserende vragenlijsten
gestuurd. Uit de door 18 van de 35 aangeschreven sportvereniging geretourneerde vragenlijsten
blijkt dat momenteel er geen specifieke wensen qua achterstallig onderhoud zijn aangegeven.
Alleen in de beantwoorde vragenlijsten van vv Berg ’28 en VV Walram, gesteund door werkbezoeken
ter plekke, zijn urgente verzoeken aangegeven.
Gezien de door hun aangegeven urgentie van hun zorgen en inventarisatie zijn deze urgenties
meegenomen en worden nu doorberekend. Voor het overige waren de verenigingen tevreden over
het gemeentelijk onderhoud.
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Voor wat betreft vv Berg ‘28 is dat de waterleiding. Deze kan het ieder moment begeven en wordt
momenteel met hangen en wurgen in stand gehouden. Bij niet tijdig ingrijpen kan dat grote
gevolgen hebben voor het clubgebouw en kleedkamers.
Voor wat betreft vv Walram is dat de veldverlichting veld A. Bij dit verzoek dient wel te worden
opgemerkt dat het college op 7 juli 2020 schriftelijk (onder nummer 099479825) gereageerd heeft
op het schrijven van vv Walram van 20 mei 2020 betreffende “Onderhoudslijst VV Walram”. In dit
schrijven is melding gemaakt dat de wensen van vv Walram op de z.g. wensenlijst worden
geplaatst. Mede doordat binnen reguliere onderhoudsbudget geen mogelijkheid daartoe bestaat.
Door de werkbezoeken ter plekke is geconstateerd dat de verlichting weliswaar voldoet aan het
door Kiwa ISA Sport B.V. uitgevoerde onderzoek met de conclusie dat onder de gemeten
omstandigheden aan de gestelde norm NEN-EN klasse II wordt voldaan, maar in de praktijk leidt tot
onaangename en storende zwarte vlekken op het speelveld. Dit vanwege het formaat van het
speelveld.
Deze meest urgente verzoeken kunnen niet gedekt worden uit het reguliere onderhoudsbudget. Het
reguliere onderhoudsbudget vereist al een taakstelling van € 50.000 welke ingevuld dient te
worden. Dientengevolge bieden de reguliere budgetten geen ruimte. En derhalve kunnen deze
uitgaven alleen bekostigt worden uit de algemene dekkingsreserve.
Op dit moment valt er over een totaal bedrag van de urgente wensen van deze 2 verenigingen nog
niet definitief vast te stellen.
Naar schatting (met beperkte offerte) betreft het een bedrag van ca. € 35.000.
Op basis van de eerdergenoemde aangeleverde vragenlijsten liggen er bij de andere verenigingen
geen urgente verzoeken. Daarnaast zullen met de andere verenigingen ook gesprekken plaatsvinden
waarvan het resultaat mee zal worden genomen in de nieuwe beleidsnota die in het voorjaar dient
te verschijnen.
De ontwikkelingen betreffende SV Geuldal zullen deel uit maken van het nieuw te ontwikkelen
Sport- & Accommodatiebeleid 2021 – 2035 welke in het voorjaar van 2021 gepresenteerd zal
worden.
Aangaande het sportbeleid en vooruitlopend op de beleidsnota van het voorjaar 2021, waarin veel
aandacht zal zijn voor de gezonde leefstijl, zal het vormgeven en zo mogelijk reeds uitvoeren van
de uitvoeringsagenda (of een deel daarvan) van het Regionale Sportakkoord gerealiseerd worden.
Een uitvoeringsagenda welke regionaal en lokaal voor onze gemeente vorm zal krijgen. Hiertoe is
voor de periode 2020 -2022 jaarlijks € 10.000 aangevraagd en beschikbaar gesteld door het
ministerie van VWS.
5. Samenwerking
Bij deze gehele ontwikkeling van het toekomstige sport en accommodatiebeleid zullen middels een
minimaal 2-tal bijeenkomsten, stakeholders (verenigingen en bewoners) alsmede de gemeenteraad
betrokken worden.
6. Aanbestedingen
N.v.t.
7. Duurzaamheid
Daar waar bij het MJOP of knelpunten duurzaam gebruik kan worden betrokken, zal dit zoveel
mogelijk gerealiseerd worden.
8. Financiën
Het reguliere onderhoudsbudget heeft geen mogelijkheid om de kosten van deze meest urgente
knelpunten te dekken. De extra financiële middelen t.b.v. de meest urgente knelpunten in het
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accommodatiebeleid voor 2021, welke niet voor rekening kunnen komen van het MJOP, zullen ten
laste komen van de algemene dekkingsreserve. Het betreft hier een bedrag van ca. € 35.000.
9. Communicatie
Wij zijn en blijven voor 2021 alsmede voor de ontwikkeling van de sport- en accommodatienota
2021-2035 in gesprek met de stakeholders (verenigingen en bewoners) alsmede de gemeenteraad.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u
 in te stemmen met deze korte integrale uitwerking van het sport- en accommodatiebeleid
voor het jaar 2021.
 in te stemmen met het ondersteunen van de beschreven meest urgente verzoeken van vv
Berg (waterleiding) en vv Walram (verlichting veld A) en de kosten ten laste te laten komen
van de algemene dekkingsreserve.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 1 september 2020;
Gehoord de raadsadviescommissie Sociaal Domein de dato 14 september 2020;

Besluit:


In te stemmen met deze korte integrale uitwerking van het sport- en accommodatiebeleid voor
het jaar 2021.



In te stemmen met het ondersteunen van de beschreven meest urgente verzoeken van vv Berg
(waterleiding) en vv Walram (verlichting veld A) en de kosten van ten laste te laten komen van
de algemene dekkingsreserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 5 oktober 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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